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L’Ajuntament executa l’ordre judicial de desallotjament
del local ocupat per la comunitat Al-Huda”
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha explicat en roda de premsa que
aquest matí s’ha desallotjat i tornat a precintar el local ocupat il·legalment
per la comunitat musulmana Al-Huda. L’alcalde s’ha mostrat totalment
obert a continuar un diàleg ferm amb aquesta comunitat sempre i quan es
compleixin les normes urbanístiques de la ciutat.
Avui, a les 8 del matí, efectius de la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra
han procedit al desallotjament i precintat del local de l’avinguda Badalona que
havia estat ocupat il·legalment per la comunitat musulmana Al-Huda, tot seguint
l’autorització del jutjat del contenciós administratiu de Barcelona. El
desallotjament s’ha produït sense incidents i ha format part d’un operatiu
coordinat amb els Mossos d’Esquadra i planificat amb antelació, ja que el jutjat
va dictar l’ordre de desallotjament pocs dies després que l’Ajuntament
presentés la denúncia.
Josep Monràs ha deixat molt clar que es tracta d’un conflicte iniciat per aquesta
comunitat, ja que des del primer moment que van plantejar comprar el local de
l’avinguda Badalona, l’Ajuntament els va informar que la normativa urbanística
no permetia obrir-hi un centre de culte. Tot i això, Al-Huda va comprar-lo, fet
que ha desencadenat aquest conflicte. “Les normes són les mateixes per a
tothom, sense distincions de cap tipus”, ha afirmat Monràs, “i la normativa
diu que no es pot obrir un centre de culte en aquest local”.
L’alcalde també ha explicat que les oracions davant l’Ajuntament són una
mesura de pressió i de “xantatge” i que incompleixen les ordenances
municipals, motiu pel qual des del primer moment s’han tramitat les
corresponents sancions administratives corresponents per ocupació il·legal de
l’espai públic. També ha assegurat que l’Ajuntament es mantindrà ferm en
aquest aspecte si Al-Huda decideix canviar l’espai de les seves oracions.
Tot i els darrers esdeveniments, l’Ajuntament de Mollet continua obert al diàleg
amb Al-Huda, un diàleg que va començar fa més d’un any i mig, quan aquesta
comunitat va decidir canviar de local, i que ha continuat en forma de mediació
des que al juliol van començar les oracions davant l’Ajuntament. “A Mollet
sempre hem treballat per la convivència i la integració i aquesta
convivència la va trencar des d’un principi la comunitat Al-Huda”, ha
declarat Josep Monràs.

En aquest sentit, l’alcalde també ha lamentat profundament actituds com la del
Partit Popular a Mollet i a Catalunya, als quals ha titllat “d’absolutament
irresponsables, perquè l’únic que volen és aconseguir un grapat de vots
en contra de la convivència”.
L’alcalde de Mollet, s’ha mostrat esperançat de trobar aviat una solució a
aquest afer i ha apel·lat als líder d’Al-Huda, als quals ha demanat “reflexió i
que no trenquin l’espai de convivència que havíem construït entre tots”.
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